BIJLAGE 2

Even iets rechtzetten!
Malva Registratie bestaat nu ruim 8 maanden. Voor ons buitengewoon stormachtige maanden. Er is razend
veel gebeurd, er zijn stapels, nee bergen banden binnen gekomen. En nog steeds zijn we op zoek naar
uitbreiding en verbetering. Een klus die nog jaren in beslag zal nemen.
Het was aandoenlijk, om te zien hoe mensen soms met een traan van pijn hun banden aan ons meegaven.
Ze gaven ‘hun kindje’ weg. Zouden ze wel goed behandeld worden en zouden ze nog wel terugkomen? We
hebben daarin nimmer iemand beschaamd. Soms betrof het grote verzamelingen, soms gewoon maar 2 of 3
bandjes. Maar we waren en zijn er altijd even blij mee. Vaak werden ze opgestuurd, soms moesten we ze
zelf komen halen. We deden het met liefde. Want voor ons is het duidelijk. Malva Registratie kan alleen zijn
doelen bereiken, als iedereen zijn steentje daaraan bijdraagt. Het zit in de kracht van wij en wij moeten het
allemaal willen en gezamenlijk op de juiste manier doen.
Toch worden we nogal eens geconfronteerd met een niet begrijpende blik. Dat vinden we jammer. We
begrijpen het wel, maar het verdriet ons dat we ons nog al eens moeten verdedigen tegen het idee dat we
alles gewoon gratis aan iedereen beschikbaar zouden moeten en kunnen stellen. Dat zouden ook wij best
wel willen, maar...
Waar gaat het om. Het gebeurt nog al eens, dat mensen banden aanbieden die we ofwel mogen hebben
voor het archief, of die beschikbaar worden gesteld voor opname. Prachtig. Maar er wordt dan nogal eens
verwacht, dat we in ruil daarvoor minstens evenzoveel banden aan hen teruggeven. We begrijpen die
stelling wel, maar dat is niet haalbaar in een verantwoorde omgang naar andere mensen toe die wel
begrepen hebben hoe het werkt. Echte liefde dus, zonder voorwaarden vooraf. Malva Registratie heeft niet
de middelen om te ruilen. Als mensen dus willen ruilen, dan zouden wij, Koos en Hedwig, dus de
ruilmiddelen uit eigen portemonnee beschikbaar moeten stellen. Vervolgens moeten wij dan (gratis) het
verkregen materiaal in het archief opbergen en verzorgen. De investeringen om Malva Registratie op te
starten waren eigenlijk al een straat te ver voor ons maar wij durfden dat aan. Maar voor iedereen ook het
ruilmateriaal bekostigen, dat trekken wij helaas echt niet.
Wij hebben wel gemeend, om al die mensen die Malva Registratie banden beschikbaar stelden iets aan te
bieden. Dat doen we door voor hen één of meer door ons bewerkte CD’s of DVD’s te maken tegen kostprijs,
van de speciaal door hen beschikbaar gestelde cassettebanden, wat voor ons extra werkzaamheden inhield.
(zie Nieuwsbrieven onder: Bestellingen). Velen waren daar bijzonder blij mee, hun materiaal was gered voor
de toekomst, met de mogelijkheid tot uitbreiden.
Echt, als we alle beschikbaar gestelde banden hadden moeten ruilen tegen andere banden, dan was Malva

Registratie verkeerd bezig en dat zou ten koste gaan van het vertrouwen en de spontane bijdrage van
andere Malvarianen. Dan hadden we ook nimmer de bijna 2100 banden bijeengekregen, die we voor
iedereen gaan bewerken en beschikbaar stellen..
Nog even over het begrip “Kostprijs”. Over het maken van een CD (of DVD) wordt er nog wel eens gedacht:
Een schijfje kost een euro, een doosje 50 cent, doe er een paar postzegels, een envelop en een etiketje bij
en voor 3 á 4 euro is die CD of DVD gemaakt. De opnamen kosten niets, want die heeft Malva Registratie
toch al, zo is vaak de opinie, maar...
En daar gaat deze gedachtegang nu net mis. Die banden/opnamen heeft Malva Registratie niet zomaar,
kosteloos verkregen. We hebben daar heel veel in moeten investeren. We hebben Malva Registratie
opgezet, we hebben de eerste 4 maanden 400 mensen verscheidene malen aangeschreven. We hebben
vele reizen moeten ondernemen, om banden op te halen. We hebben dagelijks diverse apparatuur
aanstaan, om de opnamen te onderzoeken en te digitaliseren. We hebben diverse apparatuur om de
opnamen te bewerken. Sommige banden passeren met opnemen en bewerken wel drie of vier keer de
revue (zie Nieuwsbrief 2). We hebben software aangeschaft, mappen, archief, cassettebanden,
verzendmateriaal etc. We hebben onderhoud en reparaties gehad aan de zeer intensief draaiende
apparatuur. We hebben vele lijsten samengesteld, veel onderzoek verricht. Er is vorsing gedaan naar
vervangende muziek bij de lezingen en deze bijeengebracht. Ook een emailadres is inmiddels geopend en
er wordt straks een website onderhouden. Alles passend binnen de doelen die Malva Registratie zich heeft
gesteld om iedereen geheel van dienst te kunnen zijn.
We hebben zelf een éénmalige forse financiële investering moeten doen, gesteund met een extra
sponsoring, om Malva Registratie gedegen opgericht en actief te krijgen. Vanaf dat moment draait Malva
Registratie budgettair neutraal. Met recht dus: zonder winstoogmerk, tegen kostprijs.
Malva Registratie is daarnaast tegelijkertijd afhankelijk van de verkoop van die handvol CD/DVD’s, om de
overheadkosten te kunnen betalen. Het idee, dat we (fors) kunnen verdienen aan de verkoop van DVD’s en
CD’s is volledig onterecht. Malva Registratie is een kleine organisatie. Per keer dat de Nieuwsbrief uitkomt,
verkopen we een handjevol DVD’s/CD’s. Soms net voldoende om de daarbij horende lopende kosten mee te
dekken. De Catalogus is net kostendekkend en de totstandkoming daarvan is o.a. onze bijdrage aan het
geheel en onderschat u dat niet. Door alle bestellingen steeds ‘vers’ aan te maken, voorkomen we dat we
een dure voorraad hoeven te onderhouden. Het is voor ons regelmatig puzzelen om met Malva Registratie
rond te komen om u allen van dienst te kunnen zijn. Maar het lukt ons en het zal ons blijven lukken, zeker als
ook u begrip heeft voor deze uitleg.
Malva Registratie is als groep, als organisatie te klein, om alle leden maar “gratis lidmaatschappen, Catalogi,
CD’tjes of DVD’tjes” te schenken, als ze iets voor Malva Registratie doen of afstaan. Men doet dat in onze
ogen uit de keuze iets voor Malva Registratie te willen doen, te willen completeren, echte liefde dus, zonder
voorwaarden vooraf.
Wij worden er vaak persoonlijk op aangesproken, begrip, waardering en dankbaarheid te hebben
voor wat anderen er allemaal over hebben, om ons (lees: Malva Registratie) te helpen. Gaaf, geweldig
en fijn, die waardering is er! Wij van onze kant bieden onze tomeloze, uren, dagen, nachten, weken en
maandenlange inzet. Bedanken doen we u door het werk dat we voor Malva Registratie doen, -voor
ons allemaal- te verrichten.
Dit alles is geen kritiek van ons, integendeel, we begrijpen uw gedachtegang wel, maar enige uitleg hoort
ook bij ons werk en zijn wij aan u verplicht. Het enige dat wij willen is dat u begrijpt en ziet wat wij doen in
dienst van anderen, dat Malva Registratie voor al haar leden transparant is en verantwoording kent. Van het
begin af hebben we aangegeven, dat onze boekhouding openbaar is. Alle inkomsten en uitgaven worden
netjes door ons geregistreerd en is te allen tijde te controleren.
De Malvarianen die het al wel hebben begrepen, zijn de ruggegraat voor de dienstbaarheid die we aan allen
willen blijven betonen.
In vriendschap onder begrip, Koos en Hedwig
Laat onverlet.

Tot nu toe hebben ruim 40 Malvarianen hun eigen steentje bijgedragen.
Laat ons werk onze dank aan jullie zijn, want wij kunnen geen 40 afzonderlijke steentjes
verzorgen om die per persoon terug te geven.

